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1 Un problema preocupant i creixent a l’RMB1.
Introducció

1.1.
• Pràcticament un 40% dels ciclistes de Barcelona ha patit 

alguna vegada un robatori de bicicleta.

Un problema preocupant i creixent a l RMB

1.1.
Presentació

a gu a egada u obato de b c c eta

• Un 13% ha patit un robatori durant l’any 2009, amb un 
clar increment respecte anys anteriors.

E t di d’ l ió d l b t i d bi i l t i l ú l 2009Estudi d’evolució del robatori de bicicleta i el seu ús al 2009,
elaborat pel Bicicleta Club de Catalunya.

• La majoria de robatoris són en dia feiner. Incrementen en la 
f j tí i di l’ 2004 j t 45%franja matí-migdia que l’any 2004 ja representa un 45%.

• Un 20% de les bicicletes robades disposaven de dos 
cadenats. 

Estudi de l’evolució de l’ús i els robatoris de bicicletes a laEstudi de l evolució de l ús i els robatoris de bicicletes a la 
ciutat de Barcelona entre els anys 2001 i 2004, elaborat per 

Amics de la Bici amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

• La població catalana considera el robatori de bicicletes laLa població catalana considera el robatori de bicicletes la 
tercera dificultat en importància per desplaçar-se amb 
bicicleta per la ciutat, darrera de l’excés de trànsit 
motoritzat i la insuficiència d’infraestructures ciclables.Foto: Mike Lamboum 2008

Baròmetre de la Bicicleta 2009, Catalunya
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1 Pla Director de Mobilitat de l’RMB1.
Introducció

1.2.
• Mesura EA2.10 de creació d’una xarxa 

d’aparcaments segurs de bicicletes

Pla Director de Mobilitat de l RMB

1.2.
Antecedents

d aparcaments segurs de bicicletes

• Mesura EA3.12 per a l’establiment de 
bicicletes comunitàries a l’RMB

• Mesura EA7.8, que proposa potenciar 
l’oferta de bicicletes als treballadors i 
treballadores dels Centre Generadorstreballadores dels Centre Generadors 
de Mobilitat.

Pla Estratègic de la Bicicleta de Catalunya 2008 2012

• Acció 3.1, destinada a desenvolupar 

Pla Estratègic de la Bicicleta de Catalunya 2008-2012

, p
un pla que fomenti la creació d’espais 
específics i segurs per a la guarda de 
bicicletes.
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22.
Concepte i 
tipologies • Lloc habilitat a propòsit per a deixar 

t i d bi i l t j t d

Concepte d’aparcament segur per a bicicletes

2.1.
Conceptes 

bàsics

estacionada una bicicleta o un conjunt de 
bicicletes durant un temps determinat. 

Nivell de seguretat “raonable”

j t t i t d l i t i l• ajustat a requeriments dels usuaris potencials

• condicionants infraestructurals estació

• capacitats reals de gestió coordinada entrecapacitats reals de gestió coordinada entre 
operadors

• limitacions pressupostàries del moment econòmic 
actual, etc.actual, etc.

Foto: www.copenhagenize.com

http://www.copenhagenize.com/
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22.
Concepte i 
tipologies

Perfils bàsics d’usuaris potencials

a) persones que accedeixen a
2.2.

Perfils 
d’usuaris

a) persones que accedeixen a 
l’estació amb bicicleta, generalment 
particular, provenen de la seva 
residència i deixen la bicicleta, 

l t d t l í d diügeneralment durant el període diürn

b) persones que arriben a l’estació 
amb transport públic i que disposenamb transport públic i que disposen 
d’una bicicleta que ha estat 
estacionada a l’estació, generalment 
durant el període nocturn

c) persones residents a l’entornc) persones residents a l entorn 
proper de l’estació i que utilitzen les 
zones d’aparcament de l’estació com 
a traster
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Consignes manuals  /  electròniques22.
Concepte i 
tipologies

2.3.
Tipologies 

bàsiques
Ancoratge amb sistema de bloqueig sense recinte específic

Gàbia o recinte amb ancoratges per a cadenat independent
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2 Recinte específic amb ancoratges amb sistema de bloqueig2.
Concepte i 
tipologies

2.3.
Tipologies 

bàsiques

Magatzem restringit al personal del servei

Sistema automàtic modular  /  d’obra



10Estudi per a la implantació d’un sistema d’aparcaments segurs per a bicicletes a les estacions de transport públic de l’RMB

3 Serveis de transport considerats3.
Anàlisi 

estacions 
RMBRMB

3.1. 
Àmbit 

analitzat

5959
121
92
56
9

Total = 337
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3 ATRACCIÓ DISPERSIÓ3.
Anàlisi 

estacions 
RMB

Validacions TP Màx. 5% validacions entre 
5 i 11h

Màx. 3% validacions entre 
17h i 23h

Aparcament de 
pagament Reducció de 100 a 50 de la demanda potencial

RMB

3.2. 
Criteris Factors pendent 

(anàlisi SIG)

Proporció de població propera 
(300 a 1.500 metres) en 
zones amb pendent <6% 
respecte al total de població 
resident en àmbit < 1.500 m.

Proporció de terreny del 
costat de l’estació (<300 
metres) amb pendent <6%estimació  

demanda
Proporció de terreny del 
costat de l’estació (<300 
metres) amb pendent <6%.

metres) amb pendent <6%

Existència Bicing Reducció de 100 a 30 de la 
demanda potencial

Inexistent, ja coberta per 
servei Bicing
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3 Capacitat teòrica global dels aparcaments3.
Anàlisi 

estacions 
RMB

Nombre % Nombre %
0 52 15% 0 0% 0

Estacions Places teòriques Mitjana 
places

Classificació de la 
capacitat global

RMB

3.3.
Capacitat teòrica 

<10 120 36% 672 11% 6

10-40 99 29% 1.983 34% 20

40-100 40 12% 2.476 42% 62

>100 6 2% 733 12% 122dels aparcaments >100 6 2% 733 12% 122

Sense dades 20 6% 0 0% 0

Total general 337 100% 5.864 100% 18

52%
50%

60%

Demanda de dispersió respecte a demanda total

En un 14% de les 
estacions de l’RMB

30%

20%

30%

40%

%
 e

st
ac

io
ns

estacions de l’RMB, 
unes 46 estacions, 
s’estima que la 
demanda d’aparcament 

10%

2%
6%

0%

10%

0-25% 25-50% 50-75% 75-100% Sense
dades

p
segur podria superar 
les 40 places/estació.

dades

% demanda dispersió per estació
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44.
Proposta • Oferir un alt nivell de qualitat en el conjunt de la 

cadena modal vinculada al transport públic

• Captar nous usuaris cap al transport públic a partir
4.1.

Objectius 
d’implantació

• Captar nous usuaris cap al transport públic a partir
d’incrementar la cobertura territorial dels serveis 
d’alta capacitat, amb un nou servei d’última milla (“last 
mile”))

• Captar nous usuaris cap al transport públic que 
actualment es mostren reticents a aparcar la seva 
bicicleta a les estacions per motius de seguretatbicicleta a les estacions per motius de seguretat

• Fidelitzar usuaris que accedeixen amb bici a les 
estacions

• Promoure un cert canvi modal cap a la bicicleta a les 
estacions de transport públic

• Obrir la porta a la gestió de flotes corporatives o 
comunitàries vinculades a les estacions
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BiciTrans4 BiciTrans

P

4.
Proposta

P
P

P

P
4.2.

Definició del 
sistema

P
P

- Servei d’aparcaments segurs per a bicicletes 
ubicats en estacions de la xarxa de transport públicP

- Servei de préstec de bicicletes o gestió de flotes 
corporatives

- Serveis de reparació de bicicletes i altres serveis 
d’atenció personal
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4
• Solucions infraestructurals flexibles i compactes

• Generalment dins de recintes d’estacions

4.
Proposta

• Generalment horari 24h / 7 dies a la setmana

• Amb identificació electrònica de l’usuari 

4.3.
Característiques 

principals

• Amb identificador visual de la bicicleta 

• Modalitat amb plaça garantida en estació habitual• Modalitat amb plaça garantida en estació habitual

• Servei vinculat a la utilització del transport públic

• Possibilitat de gestió integrada entre operadors de TP

• Serveis complementaris per al ciclista
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1. Consignes (individuals, ubicació interior/exterior, reubicables)44.
Proposta

4.4.
Solucions 

infraestructurals
(1/2)(1/2)

2. Gàbia modular (col·lectiva, ubicació exterior, reubicable)



17Estudi per a la implantació d’un sistema d’aparcaments segurs per a bicicletes a les estacions de transport públic de l’RMB

4 3 Recinte d’obra (col lectiu gran capacitat integració en edificis)4.
Proposta

3. Recinte d’obra (col·lectiu, gran capacitat, integració en edificis)

4.4.
Solucions 

infraestructurals
(2/2)(2/2)

Sistemes automàtics poden ser integrables al sistema
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Solució prioritària segons demanda i espai disponible4
Espai disponible

Solució

Horari servei
4.

Proposta

Demanda alta 
(>40 places)

Demanda baixa 
(<40 places)

4.5.
Criteris d’elecció 

segons estació
Exterior

Consignes / Gàbia modular

 Recinte estació accés independent    

Recinte d’obra

Recinte estació

Recinte d’obra

Altre recinte independent

Recinte d’obra

TP

Exterior

Gàbia modular

Recinte estació

Recinte d’obra
TP

24 = Horari 24 hores / 7 dies setmana    TP = Horari del servei de transport públic a l’estació
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Funcions (que la fan imprescindible)4 Funcions (que la fan imprescindible)

• Permet integració del servei d’aparcament entre operadors, 
i futura integració amb el títol de transport sense contacte

4.
Proposta

• Permet reserva de places, modalitat d’utilització molt rellevant 
en les estacions de transport públic, on l’usuari habitual ha de 
poder disposar de plaça garantida

4.6.
Identificació 

electrònica de 
l’usuari en

• Facilita molt el control i gestió de permisos (evita 
processos d’atorgar claus, canviar panys, permet obertura de 
portes a distància, etc.)

l’usuari en 
l’accés

p , )

• Facilita la vinculació de la utilització del servei 
d’aparcament amb la validació del transport públic fins i tot 
abans del títol integrat sense contacteabans del títol integrat sense contacte

Característiques tècniques

Targeta electrònica sense contacte per a 
identificar-se en consignes o en l’accés a gàbies i 
recintes d’obra (tecnològicament compatible amb el ( g p
model sense contacte previst per l’ATM)
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Funcions (que la fan molt recomanable)4 Funcions (que la fan molt recomanable)

• Facilita molt la gestió de flotes de bicicletes 
corporatives en les estacions amb potencial 
( i l t t i b lt i ll d di ió

4.
Proposta

(especialment estacions amb alt nivell de dispersió, on 
existeix demanda potencial d’usuaris transport públic -
bicicleta)

4.7.
Identificació 

electrònica de 
l’usuari en el

• Facilita la tarificació horària del servei
(la identificació electrònica de cada suport fa més fiable el 
control de l’operació de dipositar i/o retirar cada bicicleta)

l’usuari en el 
punt de suport 

de la bici

Característiques tècniques

Consignes Sempre electròniques

Possibilitat d’incorporar ancoratges

Característiques tècniques

Gàbia modular / Possibilitat d incorporar ancoratges 
electrònics en recintes o bé 
combinar els recintes amb consignes 
electròniques en algunes ubicacions

Gàbia modular /  
Recinte d’obra
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F i ( l f i i dibl )4 Funcions (que la fan imprescindible)

• Facilita la vigilància social entre usuaris

4.
Proposta

• Permet que el sistema identifiqui l’usuari vinculat a 
cada bicicleta, fet que incrementa les possibilitats de 
controlar usos inadequats o fraudulents

4.8.
Identificació 
visual de la 

bicicleta
• Facilita el retorn de bicicletes robades que s’hagin 

pogut recuperar

bicicleta

Característiques tècniques

• Dispositiu fàcil de reconèixer

• Recomanable dispositiu del tipus adhesiu aplicable 
per l’usuari

• Integració per part del sistema de la codificació dels 
registres de bicicletes oficials
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4
PUNT 
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4.
Proposta

IDENTIFICACIÓ
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A
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4.9.
Esquema de 

control i gestió
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Modalitats “Reserva”4 Modalitats “Reserva”

• Dret a plaça reservada (possible llista d’espera)

S l li it t ió l t d’ lt

4.
Proposta

• Sol·licitar estació en el moment d’alta

• Abonament trimestral amb descomptes per permanència 

• Utilització mínima (p.ex. 24 usos/trimestre)

4.10.
Modalitats de 

subsbripció
(1/2) Utilització mínima (p.ex. 24 usos/trimestre)

• Cost d’inscripció

• Període màxim d’estacionament de 24 h

(1/2)

• Penalitzacions per excés de temps (p.ex. 0,15€/h)

"Reserva Origen" "Reserva Destinació"

Estació Origen Destinació

Operació computada Aparcament Retirada bicicleta

Periode estacionament Diürn Nocturn
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Modalitat “Horària”4
• Tarificació per temps d’utilització

• Estació/ns sol·licitades: Tarifa Elecció

4.
Proposta

Estació/ns sol licitades: Tarifa Elecció 
(p.ex. 0,03€/h, màxim 3€/mes)

• Resta d’estacions: Tarifa Integrada
(p ex 0 05€/h sense límit mensual)

4.10.
Modalitats de 

subsbripció
(2/2) (p.ex. 0,05€/h, sense límit mensual)

• Plaça NO reservada

• Complementarietat amb modalitat “Reserva” 
( l i t l d lit t “R ” d i

(2/2)

(p.ex. els usuaris sota la modalitat “Reserva” podrien 
disposar de Tarifa Integrada en la resta d’estacions)

Modalitat “Empresa”Modalitat “Empresa”

• Preferentment suports amb identificació electrònica 

Modalitat semblant a “Reserva”• Modalitat semblant a “Reserva” 

• Cost que permeti finançar íntegrament la inversió i 
explotació (renting, termini mínim, etc.)

• Possibilitat de gestió global per empresa intermediària
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Solució global a mig termini4 g g

Títol integrat de TP sense contacte = targeta del servei
4.

Proposta

Solucions a curt termini (abans de títol integrat)

1. Establir un punt de control tipus pilona en la zona 
posterior a les validadores del TP (Dispositiu senzill, sense 

4.11.
Alternatives 
vinculació al 

transport públic elements de comunicació, únicament escriptura a la targeta 
del servei conforme s’ha utilitzat el TP. Recomanat on no es 
preveu títol sense contacte abans de 2 anys)

transport públic

2. Associar el dret d’utilització del sistema a la compra 
d’abonament nominal o a la “compra massiva” 
d’abonaments no nominals

3. Instal·lar un lector de targetes magnètiques a 
l’aparcament de bicicletes per comprovar la validació dels 
títols de transport públic existents.

4. Instal·lar un lector de targetes sense contacte a les 
màquines expenedores del TP per tal d’atorgar drets 
d’utilització del servei d’aparcament prèvia comprovació de la 
validació del títol de transportvalidació del títol de transport
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Alternatives de gestió de la informació entre operadors4 g p

1. Estructura de la informació compatible entre 
operadors però gestió independent

4.
Proposta

operadors però gestió independent 
(Imprescindible per possibilitar la integració dels 
serveis en qualsevol moment)

4.12.
Alternatives de 

gestió de la 
informació entre

2. Base de dades comuna entre tots els operadors i 
gestió coordinada 
(Molt recomanable ja que permet simplificar 

d’ lt i ió d t t f t ió t )

informació entre 
operadors

processos d’alta, emissió de targetes, facturació, etc.)
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S i l t i di l i t d’ t4

• Serveis de reparacions, manteniment i neteja de 
bi i l t ti l i d fl t ti

Serveis complementaris dins els recintes d’aparcament4.
Proposta

bicicletes particulars i de flotes corporatives.

• Altres serveis d’atenció personal: préstecs esporàdics a 
grups o particulars, serveis de guia, itineraris a mida, etc.

4.13.
Serveis 

complementaris 
a l’aparcament grups o particulars, serveis de guia, itineraris a mida, etc.

• Recomanacions d’implantació:

• Viabilitat bàsicament en el marc de “biciestacions”

a l’aparcament

ab tat bàs ca e t e e a c de b c estac o s
(aparcament + préstec + reparacions)

• Espais a l’interior dels recintes d’aparcament però amb 
accés independent.p

• Concessió independent per fomentar la participació 
d’entitats, empreses i tallers locals

P ibilit t “bi i t i ” i d i ti i• Possibilitat que “biciestacions” privades puguin participar 
com a franquícia del sistema d’aparcament integrat
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5 Solucions orientatives per a totes les estacions (337)

Demanda 
insuficient

15%

Sense 
dades

6%
Recinte 
amb o 
sense 

5.
Implantació 

a l’RMB

Gàbia amb

consignes
14%

5.1.
Elecció de 

Només 
consignes

36%

Gàbia amb 
o sense 

consignes
29%

solucions a 
l’RMB

Recinte 

Solucions recomanades en estacions inventariades (37)

Només 
consignes

31%

amb o 
sense 

consignes
24%

Gàbia amb 
o sense 

consignesconsignes
45%
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5 Vilanova i la Geltrú5.
Implantació 

a l’RMB
Estimació demanda

O d d t t

Solució infraestructural = 
Recinte + consignes

Vilanova i la Geltrú

5.2.
Exemple de 

Operador de transport 
públic RENFE BUS

Validacions / dia 9.148 381

Demanda atracciósolució 
proposada

Demanda atracció 
aparcament segur bicis 102 4

Demanda dispersió 
aparcament segur bicis 29 1

Demanda teòrica global

Ubicació

Demanda teòrica global 
aparcament segur >100 <10

Accés

Estat actual emplaçament

Sup. disponible = 375 m2
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5 1 Incorporar en tots els projectes de construcció d’una5.
Implantació 

a l’RMB

1. Incorporar en tots els projectes de construcció d una 
nova estació de transport públic una solució d’aparcament 
segur

5.3.
Fases 

2. Incorporar les solucions infraestructurals 
d’aparcament més adequades en el moment de 
remodelar les estacions (o en  projectes de construcció 
d’aparcaments P&R)d’implantació d aparcaments P&R)

3. Realitzar una prova pilot com a mínim per a cada una de 
les tres solucions infraestructurals proposades, amb 
implicació dels operadors de transport públic i important pla 
de comunicació

4 Estendre el servei per estacions d’un mateix corredor
Operador Estació

Vilanova i la Geltrú

Ubicacions prova pilot

4. Estendre el servei per estacions d un mateix corredor 
de transport públic per tal d’incrementar les possibilitats 
de generar oferta d’aparcament segur en el conjunt de la 
cadena modal

Renfe

Mataró
Terrassa
Sabadell - Centre
Cornellà
Sants - Estació

5. Estendre el servei a la majoria d’estacions de transport 
públic de l’RMB, tendint a universalitzar el servei en tots els 
àmbits ciclables

FGC
Sant Cugat del Vallès
Europa-Fira
Almeda

Metro Sants - Estació
Tram Cornellà àmbits ciclables.
Bus Vilanova i la Geltrú

Barcelona - Sants
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5 E i lit t5.
Implantació 

a l’RMB

Escenari analitzat

• Gestió per part dels operadors de transport públic

5.4.
Anàlisi 

• Xarxa de 21 aparcaments i unes 1.000 places

• Inversió 1 milió € (a fons perdut)

• Creixement moderat i progressiu de la demandaeconòmica Creixement moderat i progressiu de la demanda 
(assoleix un 75% de l’oferta al 4t any)

• Cost inscripció (5 €)

Resultat explotació amb tarifes gratuïtes    290 €/plaça i any

Resultats 4t any

(després amortitzacions) 1,2 - 2,0 €/ús

Resultat amb tarifes
(“Reserva” de 30 a 70 €/any + “Horària”) 205 - 245 €/plaça i any( Reserva  de 30 a 70 €/any + Horària ) 205 - 245 €/plaça i any

Resultat amb ingressos flotes corporatives +            150 – 210 €/plaça i any 
cessió espais serveis complementaris 0,6 - 1,4 €/úscessió espais serveis complementaris           0,6 1,4   €/ús
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5 Nous ingressos al sistema de transport públic5.
Implantació 

a l’RMB

Nous ingressos al sistema de transport públic

Si nou usuari TP 6 - 10 viatges/setmana
0,65 - 0,90 €/viatge

5.5.
Beneficis 

, , g
300 €/any

S i d’ t l i t i 60%socials i 
ambientals

Servei d’aparcament genera guanys al sistema si 60% 
usuaris són també nous usuaris del transport públic

Alt b fi i i l i bi t lAltres beneficis socials i ambientals

• Si un 10% dels usuaris deixen de fer tot el desplaçament amb vehicle 
privat motoritzat p

• Un altre 10% deixen d’accedir a l’estació de transport públic en vehicle 
privat motoritzat per a fer-ho amb bicicleta

Reducció mitjana per plaça de               86 kg CO2 eq./any
316 g NOx/any

19 g PM10/any19 g PM10/any
660 €/any (cost amb externalitats)
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• Els robatoris de bicicletes són un problema preocupant i 6 p p p
creixent, que condiciona l’increment de la bicicleta en el 
repartiment modal de la mobilitat quotidiana

En molts casos les estacions no presenten act alment

6.
Conclusions

• En molts casos les estacions no presenten actualment 
unes bones condicions per a l’accés amb bicicleta

• En cas de resoldre les mancances, una proposta 

(1/2)

, p p
enfocada a cobrir la demanda potencial requeriria:

• 5.900 places en el conjunt de l’RMB 

Un 79% de les estacions tenen demanda suficient• Un 79% de les estacions tenen demanda suficient

• Demanda mitjana de 21 places/estació

• En un 14% de les estacions (46) la demanda podria ( ) p
superar les 40 places/estació.

• Predomina la demanda d’atraccció amb un 87% del 
globalg

• Al món s’incrementen els sistemes d’aparcament amb 
solucions infraestructurals mixtes i basades en la 
identificació electrònica de l’usuari i l’accés 24 horesidentificació electrònica de l’usuari i l’accés 24 hores
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• A l’RMB es proposa aquesta solució incorporant modalitat 6 de reserva de plaça, identificador de la bicicleta i vinculació 
a la utilització del transport públic

• Actualment la implantació del sistema requereix:

6.
Conclusions

• Actualment, la implantació del sistema requereix:

• Incorporar aparcaments segurs a totes les noves 
estacions i aquelles que cal remodelar

(2/2)

• Realitzar una prova pilot que inclogui algunes de les 
estacions amb major demanda i que permeti provar totes les 
solucions infraestructurals (consignes, gàbies i recintes)

• Considerant una implantació en 21 estacions, les xifres 
econòmiques estimades són:

• una inversió d’1 milió d’euros• una inversió d 1 milió d euros

• un cost d’explotació de 290 €/plaça i any. Incorporant tarifes 
als usuaris i servei a empreses, queda en 180 €/plaça i any

• Guanys econòmics directes a partir de 60% d’usuaris del 
servei que siguin nous usuaris del transport públic

• Bona rendibilitat social, de salut i ambiental, amb 
beneficis que doblen els costos d’explotació


